
Trzymam formę -
smacznie i zdrowo



Zbilansowana dieta

• to taka, która dostarcza organizmowi wszystkich
potrzebnych składników odżywczych oraz
odpowiednią ilość energii;

• powinna być zróżnicowana;

• ważne aby dostarczyć organizmowi wszystkich
niezbędnych składników odżywczych, w tym witamin,
składników mineralnych i energii, pamiętając
jednocześnie o tym, by nie przesadzać z cukrem,
tłuszczem i solą.



Talerz 
zdrowia



Warzywa i owoce
• powinny być podstawą naszej diety, gdyż mają kluczowe

znaczenie dla prawidłowej pracy i rozwoju organizmu;

• dbają o doskonałą dyspozycję organizmu, wspomagają system
nerwowy, uodparniają organizm na choroby i dają mnóstwo
energii;

• powinny stanowić przynajmniej połowę tego co jemy, w co
najmniej pięciu porcjach;

• dostarczają witaminy C, K oraz witamin z grupy B;

• to bogactwo makro – i mikroelementów np. magnezu, potasu, czy
wapnia;

• ponadto zawierają błonnik mający kluczowe znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.



Produkty zbożowe
• powinny stanowić dla Ciebie główne źródło energii
i być składnikiem większości posiłków;

• są najlepszym źródłem węglowodanów złożonych;

• w codziennej diecie wykorzystuj różnorodne
produkty – kasze, makarony, pieczywo, ryż, płatki
zbożowe, otręby;

• wybieraj produkty pełnoziarniste – wówczas nie tylko
dostarczasz organizmowi energii, ale spożywasz
również cenne witaminy (szczególnie z grupy B),
składniki mineralne (magnez, potas czy żelazo) oraz
błonnik.



Mleko i jego przetwory

• stanowią źródło łatwo przyswajalnego wapnia –
podstawowego składnika budulcowego naszych
kości;

• są źródłem wysokowartościowego białka
i witamin z grupy B oraz witamin A i D;

• spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje
mleka lub produktów mlecznych, takich jak
jogurty, kefiry, maślanka, czy sery.



Produkty białkowe
• powinny być spożywane w dwóch porcjach w ciągu dnia;

• ryby, mięso, drób, jaja, nasiona roślin strączkowych są źródłem
pełnowartościowego białka, produktami bogatymi w łatwo
przyswajalne żelazo i witaminy z grupy B;

• białko to podstawowy budulec tkanek organizmu, który zapewnia
wzrost i rozwój, a także właściwą regenerację;

• białka uczestniczą w przemianie materii i zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie organizmu;

• budują mięśnie, wchodzą w skład enzymów, hormonów
i przeciwciał;

• podczas trawienia rozkładają się na aminokwasy wykorzystywane
przez nasz organizm.



Tłuszcze
• dostarczają i uczestniczą w przyswajaniu witamin rozpuszczalnych

w tłuszczach – A, D, E i K;

• stanowią materiał budulcowy błon komórkowych;

• biorą udział w wielu przemianach biochemicznych;

• tłuszcze roślinne zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe konieczne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju, zmniejszają ryzyko wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca w dorosłości,

• tłuszcze zwierzęce powinny być spożywane w umiarkowanych ilościach,
gdyż podnoszą poziom cholesterolu;

• pamiętaj, iż tłuszcze, to najbardziej kaloryczne paliwo dla naszego
organizmu, dlatego ich spożycie nie powinno przekraczać 30%
dziennego zapotrzebowania na kalorie;

• zaleca się spożywanie tłuszczów roślinnych.



Woda
• pij minimum 1,5 litra wody dziennie;

• pamiętaj, iż podczas upałów, czy wysiłku fizycznego
potrzebujesz większego nawodnienia;

• woda stanowi około 65% masy ludzkiego ciała;

• jest doskonałym rozpuszczalnikiem i środkiem transportu
składników odżywczych do komórek naszego ciała;

• usuwa zbędne produkty przemiany materii oraz związki
toksyczne z organizmu;

• bierze udział w procesie regulacji temperatury ciała;

• służy jako materiał budulcowy, gdyż stanowi strukturalną
część wszystkich komórek i tkanek.



Przepisy 
„Smacznie i zdrowo”



Kolorowe ciasteczka

Składniki:

•300 g mąki pszennej

• 150 g masła

•70 g cukru pudru

• 1 jajko

• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

• szczypta soli

•barwnik spożywczy



Kolorowe ciasteczka
Sposób przygotowania:

Do miski przełożyć mąkę, masło (pokrojone) cukier, jajko ,proszek do 
pieczenia dodać szczyptę soli i zagnieść ciasto. Stopniowo dodawać 
barwnik do wymaganego koloru. Z ciasta zrobić kulkę, lekko spłaszczyć, 
owinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki na co najmniej 1 godzinę.

Ze schłodzonego ciasta zrobić kuleczki i przełożyć na blaszkę wyłożoną 
papierem do pieczenia piec w 180 stopniach, grzałka góra – dół do 
lekkiego zarumienienia. Można polać gorzką czekoladą.

Smacznego!

Przepis i przygotowanie: Anna Ślósarczyk



Omlet z szynką i zielonym groszkiem

Składniki:

• zielony groszek – 2 łyżki

• jajko – 2 sztuki

• masło – 1 łyżeczka

• mleko – 2 łyżki

• sól i pieprz – szczypta

• szynka z piersi kurczaka – 2 plastry

• ser żółty – 1 plaster



Omlet z szynką i zielonym groszkiem

Sposób przygotowania:

Jajko roztrzepać z dodatkiem mleka. Dodać sól i pieprz. Masło
rozgrzać na patelni, dodać szynkę pokrojoną w kostkę oraz żółty ser.
Następnie dodać masę jajeczną oraz groszek. Omlet smażyć na
wolnym ogniu, aż uzyska pożądaną konsystencję. Można zjeść
z tostami z chleba grahama opieczonymi w tosterze.

Smacznego!

Przepis i przygotowanie: Arkadiusz Tetłak



NIE DO KOŃCA OKRĄGŁA PIZZA
Takie proste i takie dobre… nawet dla tych, 

którzy mają alergię na pracę w kuchni!!!



Składniki na porcję dla czterech głodomorów
Ciasto

mąka  - 400 g

świeże drożdże – 20 g

szklanka ciepłej wody - 250 ml

1 łyżka oliwy 

po płaskiej łyżeczce soli i cukru

szczypta bazylii, oregano, ziół prowansalskich

Dodatki

sos pomidorowy z dużą ilością ziół i czosnku

żółty ser, mozzarella 

kiełbasa krakowska – kilkanaście plasterków

oliwki – kilka sztuk

kukurydza – dwie-trzy łyżki 

rukola



Wykonanie

1. Ciasto wyrasta przez pół godziny, dlatego zaczynamy przygotowanie pizzy właśnie od

niego.

2. Drożdże rozpuść w 50 ml ciepłej wody z cukrem i odstaw na chwilkę, aż zaczną

bąbelkować. Następnie w dużej misce wymieszaj mąkę, sól oraz zioła. Dodaj oliwę, resztę

wody oraz wcześniej rozpuszczone drożdże. Wszystko wymieszaj, a następnie zacznij

wyrabiać. Ciasto wyrabiaj minimum 5 minut. Pod koniec powinno zamienić się w elastyczną

kulę. Przenieś je do tej samej miski i przykryj ściereczką bawełnianą, i odstaw do

wyrastania na około 30 min. Po tym czasie ciasto powinno ładnie urosnąć.

3. Kiedy już wyrośnie rozwałkuj je, a następnie rozprowadź przy pomocy dłoni na blaszce

i zajmij się dodatkami.

4. Ciasto posmaruj dość obficie sosem pomidorowym, a następnie posyp mozzarellą, oliwkami

lub kukurydzą. Na wierzchu ułóż plasterki wędliny oraz żółty ser.

5. Tak przygotowaną pizzę upiecz w piekarniku nagrzanym do temperatury ok. 230 stopni C

przez ok. 10-15 minut. Pizza jest gotowa, kiedy spód zaczyna się brązowić.

Mała rada: Aby było zdrowo posyp pizzę rukolą.



Przepis i przygotowanie: Sebastian Barys



Opracowanie: mgr Anna Grygny, 
na podstawie materiałów 

„Trzymaj formę”.


